
Referat
Fra: Sigurd Fladby
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 27.08.2020

MNSU-styremøte 11-2020
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 31.08.2020
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

102  2020 Godkjenning av innkalling
Godkjent.

V

103  2020 Valg av ordstyrer og referent
Godkjent.

V

104  2020 Godkjenning av referat
Godkjent.

V

105  2020 Orienteringer
Saksbehandler: Sigurd
Farmasi: Ikke mye skjer akkurat nå.
Matte: Har åpnet NHA lesesalplasser for
masterstudenter.
Astro: Det er fysiske forelesninger, men det går
greit så langt.
Geo: Det har gått bra med førsteåringerene så
langt.
Bio: Førsteåringene får kollokvier, de har stort
sett digitale oppmøter.
Ifi: Pratet om bokskap, men det er usikkerhet
rundt det. Prøver å få informasjon om hvordan
man skal foreholde seg ved ifi. Det ser ut til at
gruppetimer fungerer greit, og det er fint med
litt fysisk oppmøte.

10min O

106  2020 Oppbygging av bachelorgrader
Saksbehandler: Sigurd
Det er vanskelig med kvalifikasjon til master fra
bachelorprogrammet ved noen institutt, for
eksempel kjemisk. Det kan være lurt å  gi
informasjon om fritt sammensatt bachelor.

15min D
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107  2020 Oppsummering arrangementsworkshop

Saksbehandler: Sigurd
10min O

Bare de som har vært med på å arrangere
tidligere arrangementer hadde et møte og
prøvde å planlegge noen arrangementer i løpet
av semesteret. Det ble foreslått å arrangere 3
fagutvalgarrangement og det var quiz, minigolf
og filmkveld. Datoer blir bestemt ved et senere
tidspunkt.

108  2020 Møtetidspunkt
Saksbehandler: Sigurd

5min V

Det er to stykker som ikke kan møte ved vanlig
møtepunkt, andre mulige møtetider blir bestemt
ved doodle.

109  2020 Undervisning H20
Saksbehandler: Sigurd

10min D

Det ser ut til at de fleste institutter har prøvd å
holde noen fysiske oppmøter, som for eksempel i
gruppetimer. Men de største emner har
selvfølgelig digitalt oppmøte for å opprettholde
smittevern. Men undervisningen ser ut til å gå
greit så langt.

110  2020 Eventuelt
Det ble foreslått å kjøpe en mikrofon for å holde
digitale møter ved kontoret.

O/V/D

111  2020 Møtekritikk

Check out

Sigurd Fladby

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
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106 Oppbygging av bachelorgradene på fakultetet
For mange av bachelorstudentene på matnat er naturlig å ikke følge de detaljerte planene som er lagt opp.
Burde vi gjøre det enklere å endre retning i løpet av bachelorgraden og komme inn på mastere på andre
institutter? Sara er saksbehandler, så det er mulig saken tar en litt annen retning.

107 Arrangementsworkshop/alternativ form på arbeidsforum
Forrige uke arrangerte Sara arbeidsforum på kontoret med kun seks deltakere for å opprettholde
smittevern. Det funket ganske bra, er det noen innvendinger på den måten å gjennomføre det på? Sara

108 Møtetidspunkt
Vi hører om det er greit å endre møtetidspunkt til en annen dag.

109 Undervisning H20
Hvordan har undervisningen gått hittil i høst? Vet noen hvordan det er for førsteårsstudentene som ikke
hadde anledning til å bli med i fadderuken?


